
Reklamasjon
Hvis vi har pakket feil, eller sendt deg ødelagt vare, betaler vi selvfølgelig tilbake returfrakten. Du som kunde 
må uansett legge ut for returfrakten, men vil få dette tilbakebetalt om det er en gyldig reklamasjon. 

Hos Stayclassy AS har du 14 dagers ubetinget angrerett. 

Vilkår og betingelser:

1. Legg varen du ønsker å returnere i original emballasje sammen med returskjemaet. Returnerer du to varer fra to 
forskjellige ordre, ber vi deg vennligst legge ved to returskjemaer.  
2. Send pakken med ønsket fraktmetode til oss. Sørg for at mottakeradressen kommer tydelig frem. Ved retur betaler 
du returportoen selv.  
3. Om noen dager vil vi motta returen din, og du vil få tilbake pengene for varen, dersom ordren er i like god stand som 
da du mottok den. 
 
MERK: På samme måte som det er vårt ansvar at pakken kommer frem til deg, er det ditt ansvar som kunde at pakken 
kommer tilbake til oss når du returnerer varer. Dette betyr at du som kunde er ansvarlig for pakkens innhold frem til vi 
mottar den. Vi anbefaler Norgespakke med sporing for returforsendelser.

Ved bytte skal varen sendes tilbake i samme stand som da du mottok den - det vil si i
orginalemballasje (skoesker også), med alle merkelapper hengende på, uten lukt eller merker. 
Pakken skal sendest fra deg senest 14 dager etter at du mottok varen. Husk å legge ved utfylt returskjema! 
Dersom retur er utenfor angrerettsfristen, sendes pakken tilbake mot fraktgebyr. 
Ved uavhentede pakker, forbeholder vi oss retten til å belaste deg for kostnadene, dvs retur- og
ekspedisjonskostnader.

RETURSKJEMA

Returadresse: 
Stayclassy AS 
Postboks 88
1556 Son
Norge

Stayclassy AS 
Orgnr: 915 573 797



Returadresse: 
Stayclassy AS 
Postboks 88
1556 Son
Norge

Stayclassy AS 
Orgnr: 915 573 797

Navn

Underskrift

RETURNERES TIL: Stayclassy AS
Postboks88 
1556 Son 
Norge

E-postadresse

Varenavn

Kommentar

Størrelse/type

Reklamasjon (Feil/Ødelagt vare)

Fyll ut (vennligst bruk blokkbokstaver)

Varer som skal returneres

Årsak til retur (ikke obligatorisk)

Retur (angre, pengene tilbake)

Ordrenummer

Dato

Telefonnummer

Fungerer ikke Bytte Feil vare Ikke fornøyd med utseende Annet
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